
 
 
 
  
Inspiratie, skills & uitvoering 

tweedaagse masterclass (8 en 9 februari) 
  

 
DIGITALE 

MEDIATRANSFORMATIE 
 
 

 “Sneller en efficiënter innoveren vanuit klantwaarde. 
Hoe ga ik dat als uitgever doen?” 

 
 
  



 

De uitdaging voor de toekomst van uw uitgeverij!  

 

• Masterclass ‘Digitale mediatransformatie in de uitgeefsector’ 

• Voor directeuren, professionals en leidinggevenden 

• Door topexperts met jarenlange media-ervaring: Joris van Heukelom, Jeroen de Bakker & 

Auke van den Hout 

• Een uniek, intensief en interactief curriculum op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2016! 

 

Operationalisering van mediatransformatie en innovatie zijn uw kerntaak  

Als uitgeefondernemer of -intrapreneur bent u aanjager en drager van innovatie in 

uw organisatie. De digitale dynamiek vraagt om innovatie: van businessmodel, 

klantrelatie, product/dienst, lead time to market en distributie. Innovatie als continu 

proces waarvan het succes wordt bepaald door effectieve klantwaarde, die beter en 

sneller wordt geleverd dan door de concurrent. Hoge afbreukrisico’s en kosten kan 

uw bedrijf zich daarbij absoluut niet (meer) permitteren. De eerste klap moet raak 

zijn. Ga er maar aan staan. Hoe gaat u dat met uw team aanpakken? Waar begint u 

en hoe realiseert u voldoende rendement? 

 

Word ‘future proof’: blijf in de voorhoede van de digitale mediatransformatie  

U hebt vast gehoord van Lean Startup, Design Thinking, Business Model Canvas, 

Growth Hacking, Experiment Boards en Minimum Viable Products (MVP). U wilt 

deze methoden kunnen toepassen, verbeteren en weten ‘what’s next’ in de digitale 

mediatransformatie?  

 

Pas startup technieken toe in uw bedrijf  

Doel van de masterclass is leidinggevenden in mediabedrijven te ondersteunen bij 

het daadwerkelijk doorvoeren van de digitale transformatie in hun bedrijf. De 

masterclass prikt door de hypes heen en focust op dat wat écht relevant is en werkt. 

Trends worden vertaald naar een specifieke aanpak om de digitale transformatie te 

leiden en vorm te geven. 

 

  



 

Realiseer de digitale mediatransformatie in uw uitgeverij 

De masterclass biedt een unieke combinatie van inspiratie en inzicht naast hands-on 

trainen. In het eerste deel van dag 1 analyseren we factoren en krachten in het 

(wereldwijde) medialandschap die bepalend zijn voor de media-industrie, zodat u 

begrijpt waar uw eigen bedrijf staat en naartoe moet. Vervolgens gaan we in dag 1 

en 2 aan de slag met een effectieve aanpak om: 

• nieuwe proposities, producten en verdienmodellen te concipiëren en te testen 

via continue feedback van de klant; 

• uw innovatie te vermarkten, sales en rendement te genereren; 

• doelgerichte innovatie te organiseren en langs culturele en politieke obstakels 

te navigeren.  

 

Na de masterclass beschikt u over een marsroute voor digitale transformatie, over 

concrete nieuwe ideeën en vooral ook over nieuwe energie om de digitale uitdaging 

intern én extern vol vertrouwen aan te gaan.  

 

Drie topexperts met tientallen jaren ervaring bij corporate en bij startup 

mediabedrijven staan garant voor de kwaliteit en het praktische gehalte van de 

masterclass Digitale Mediatransformatie.  
 
 

Aanmelden? www.nuv.nl/agenda 

 
 

 
  



 

‘Key learnings’  
  Analyseren van vernieuwende verdienmodellen en deze 

vertalen naar nieuwe kansen voor de eigen organisatie. Centraal 

staat de competentie om te innoveren samen mét afnemers, 

adverteerders en partners. 

 

 Toepassen van een framework om effectief te bepalen waar 

daadwerkelijk kansen liggen; centraal staat de competentie om 

binnen 4 uur ideeën te valideren voor de juiste doelgroep.  
 

 Meetbaar maken van de effectiviteit en het (klant)rendement 

van eigen concepten/projecten en rapporteren aan management, 

team en stakeholders op basis van concrete cijfers.  

 

 Inzicht hebben hoe de interne implementatie van concepten 

en plannen het beste kan worden aangepakt. Beschikken over 

verschillende manieren om innovatie te organiseren en te 

verankeren in de cultuur van het eigen bedrijf. 

 

  Concrete manieren kennen om nieuwe producten snel naar 

de markt te brengen en direct sales te genereren.  



 

Doel van de masterclass 
Aan de hand van use en fictieve cases leert u een praktische methode 

toe te passen om business- en productinnovatie in het eigen bedrijf te 

ontwikkelen en te beheren en kunt u digitale transformatie vertalen 

naar resultaat en rendement (in plaats van het opstellen van plannen, 

verwachtingen, aannames en extrapolaties). Ook kunt u werken aan 

eigen cases in de masterclass – u krijgt vertrouwelijk ter plekke concrete 

maatwerkoplossingen en handvatten aangereikt van de trainers. 

 

Maandag 8 februari 2016 
(10.00-17.00 uur) 

 
Dinsdag 9 februari 2016 

(10.00-17.00 uur) 
 

  Leer van de winnaars: Hoe bedrijven als 

Google, Facebook en Buzzfeed opeens de 

media-industrie domineren. 

  

 Identificeer nieuwe kansen en bepaal de 

focus: welke innovatie en rendement wilt u 

met uw team voor uw bedrijf realiseren? 

  

  Gebruik het Business Model Canvas om 

zowel de ‘unfair advantages’ als de 

specifieke bedreigingen voor uw organisatie 

te begrijpen. 

  

  Test uw aannames: Hoe weet u wat uw 

klanten drijft? Ervaar de kracht van het 

experiment: leren door doen! 

  

  
  Bepaal uw Value Proposition: welke 

waarde creëert uw bedrijf voor welke 

klanten? Weten hoe u het product of de 

dienst gaat vermarkten en sales gaat 

genereren. 

  

  Doe als Google: Hoe zou dan te werk 

gaat in een wereld van digitale kansen? Hoe 

u succes en rendement organiseert voor de 

kernuitdagingen in uw business.  

  

  Toepassen van Lean Startup Toolset 

waarmee u snel uw team, management of 

stakeholders kunt overtuigen van uw 

propositie, de voortgang kunt monitoren en 

bruikbare feedback kunt krijgen - zodat u 

klaar bent om de digitale transformatie in 

uw bedrijf vorm te geven. 



 

De deelnemers 
De masterclass is voor directeuren, professionals en 

leidinggevenden die in corporate e/o mkb-mediabedrijven 

verantwoordelijk zijn voor:  

 

 strategie e/o operationalisering van (digitale) innovatie  

 transformatie en verandering  

 business development  

 product management  

 marketing  

 

NUV Academy is erop gericht een maximaal resultaat voor de 

deelnemers te realiseren qua interactie en relevantie. Het 

maximum aantal deelnemers bedraagt 25, waarbij het niveau van 

de deelnemers wordt getoetst aan de doelstellingen van de 

masterclass. Afhankelijk van de aanmeldingen streven we ernaar 

om tijdens programmaonderdelen zo veel mogelijk te werken met 

homogeen uit mkb- en corporate samengestelde groepen. De 

masterclass wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven.  

 

  



 

Kosten 

• Deelnemers die werkzaam zijn bij NUV-lidbedrijven betalen 

slechts € 750,- 

• MVW-leden krijgen van hun brancheorganisatie nog eens € 150,- 

korting en betalen € 600,- 

• Niet-leden betalen € 999,- 

Prijzen zijn exclusief btw en inclusief lunch en borrel na afloop. De 

betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.* 

 

Locatie en optioneel avondprogramma 

De masterclass zal in Amsterdam plaatsvinden. Bij voldoende 

belangstelling organiseren we in de avond een extra mogelijkheid 

om feedback van de trainers te krijgen ten aanzien van de eigen 

casuïstiek en uitgeefpraktijk. U kunt uw belangstelling kenbaar 

maken op het inschrijfformulier. Diner en consumpties na afloop 

van het dagprogramma zijn voor rekening van de deelnemer. De 

geschatte kosten voor een overnachting bedragen ca. € 125,-. 

 

Aanmelden? www.nuv.nl/agenda 

 

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden:  
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Het is mogelijk een vervangende collega-
manager in uw plaats te laten deelnemen indien u ons hierover informeert.  
U kunt zich zonder kosten afmelden tot 5 werkdagen voor de bijeenkomst. Daarna is 
restitutie helaas niet meer mogelijk. Voor MVW-leden vervalt verder bij afmelding binnen 5 
werkdagen de korting van € 150,-.  
**Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren 
zijn scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een 
drempelbedrag van € 250,-. 

  



 

De experts 
De masterclass wordt geleid door experts met jarenlange media-ervaring in de 

corporate en startup wereld.  
 

JORIS VAN HEUKELOM 

Joris speelt al decennia een bepalende rol in (digitale) media in Nederland 

(hoewel geboren in België). Hij is als partner en Transformation Strategist 

verbonden aan Makerstreet. Eerder werkte hij als directeur bij Sanoma, KPN en Viacom 

Networks (MTV, TMF, Nickelodeon). Hij was tevens voorzitter van IAB Nederland. Joris 

houdt ervan om individuen en groepen in beweging te brengen. Dit doet hij vanuit de 

fundamentele gedachte dat alles altijd beter gedaan kan worden. 
 

JEROEN DE BAKKER 
Jeroen de Bakker is een ervaren merktransformatiestrateeg, een leider op 

de kruising van creativiteit, business development en strategisch denken. 

Jeroen is zeer ingevoerd in de uitgeefbranche, heeft ruime ervaring bij diverse partijen 

en ook met het op de markt brengen van nieuwe digitale mediaproposities. Hij 

adviseert bekende ondernemingen in verschillende industrieën op het gebied van 

disruptieve businessplannen, merkontwikkeling, e-commerce en startup denken. Jeroen 

heeft de afgelopen jaren professionele organisaties opgezet en aangestuurd en 

daarnaast tijd en geld geïnvesteerd in bedrijven die voorsorteren op de economie van 

morgen. 
 

AUKE VAN DEN HOUT 
Na vier jaar in de financiële sector werd Auke in 1998 directeur van VNU / 

Claritas Europa, verantwoordelijk voor de marketing information business 

in Europa. Vervolgens werd hij CEO van Acxiom Europa, waar hij diverse digitale 

dataproducten in heel Europa heeft gelanceerd. Als bestuurslid van IAB Nederland is 

Auke verantwoordelijk voor Privacy. Met zijn nieuwe venture Shiftmaker legt hij zich 

toe op het ondersteunen van bedrijven op het gebied van digitale innovatie. Aangezien 

ze betere uitvoerders dan innovators zijn, is het een hele uitdaging voor deze bedrijven 

om te transformeren tot een digitale business. Zeker omdat het invloed heeft op alle 

onderdelen van het bedrijfsproces en het om compleet nieuwe vaardigheden, mindsets 

en cultuur vraagt.  

 


